
 

Kính gửi:   

-    UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong huyện. 

 

Thực hiện công văn số 8016/UBND-VX, ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc không tụ tập xem bóng đá  trong phòng, chống Covid-19. Chủ 

tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Giao cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức 

viết bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện, chuyển tin bài 

xuống đài truyền thanh xã, thị trấn để tuyên truyền cho các tổ chức, tập thể và 

người dân tự giác, nghiêm túc chấp hành việc không tụ tập đông người, không 

tổ chức xem bóng  đá đông người, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19. 

 2. Giao cho UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền kịp thời 

trên hệ thống đài truyền thanh cho nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công điện của Bộ y tế về không tụ tập đông 

người xem bóng đá. Thực hiện nghiêm biện pháp 5 K (Khẩu trang – Khử khuẩn 

– Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế). (gửi kèm văn bản của 

UBND tỉnh) 

 Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh 

truyền nhiễm./. 

 
Nơi nhân: 

- Như trên;             (để T/h) 

- Sở TTTT;            (Để b/c) 

- Sở VHTTD;        (Để báo cáo) 

- Thường trực UBND; (Để b/c) 

- Ban Tuyên giáo HU; (Để báo cáo) 

- Website huyện;          (Để thực hiện 

- Lưu VT, VHTT. 
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Trần Đức Hùng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 
 

Số:         /UBND-VHTT 

V/v không tụ tập xem bóng đá 

trong phòng, chống Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                       Cẩm Thủy, ngày        tháng  6 năm 2021 
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